
UCHWAŁA NR XX/126/12
RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 
142, poz. 1591 z póź.zm) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1586 z póź zm.) rada Miejska we Frampolu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Frampol mogą być udzielone dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) znajduje się na stałe na terenie Gminy Frampol, 

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac, 

3) dostępny jest dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, 

4) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy Frampol. 

2. Dotacja na prace przy zabytku może być udzielona na prace wyszczególnione w art. 77 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które: 

1) zostaną przeprowadzone w roku w którym dotacja ma być udzielona, 

2) rozpoczęto w roku w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji i będą kontynuowane w roku 
następnym. 

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Frampol na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym 
samym zabytku może być udzielona w wysokości 50 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty przy 
zabytku. 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych dotacja może 
być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3. W przypadku gdy beneficjent na prace przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota 
dotacji przyznanej z budżetu Gminy Frampol wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków 
publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. 

§ 4. 1. O dotacje może się ubiegać, każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także 
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego 
prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego wpisanego do rejestru zabytków. 
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2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma 
wnioskami o dotacje do prac przy więcej niż jednym zabytku. 

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

§ 5. 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) kosztorys inwestorski przewidywanych prac, 

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem 
dotacji, 

3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 

4) pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia. 

§ 6. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Burmistrza 
Frampola, który następnie przekazuje wniosek do zaopiniowania komisji budżetowej. 

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska we Frampolu w uchwale określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację, 

2) prace przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację, 

3) wysokość kwoty dotacji. 

2. Przekazanie dotacji na wykonanie prac, na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy, następuje 
w terminach określonych w umowie o udzielenie dotacji. 

3. Burmistrz Frampola ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji 
finansowanych dotacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. 

4. Rozliczenie następuje poprzez złożenie do Burmistrza Frampola sprawozdania z wykonania prac przy 
zabytku, na który przyznano dotacje w sposób i terminie określonym w umowie. 

5. Sprawozdanie winno zawierać: 

1) opis zrealizowanych prac, 

2) koszt całkowity prac w tym nakłady pokryte z innych źródeł, 

3) protokół z odbioru przeprowadzonych prac podpisany przez osoby posiadające kwalifikacje do odbioru 
prac, 

4) kserokopie faktur, rachunków wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Marczak
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Załącznik 

do uchwały  Nr XX/126/12 

  Rady Miejskiej we Frampolu  

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

      (pieczęć wnioskodawcy )                                             (potwierdzenie złożenia wniosku)  

  BURMISTRZ  FRAMPOLA 

WNIOSEK  

O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE   

RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU                          

                         

Nazwa  zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….                 

Wysokość wnioskowanej dotacji 

                                           w kwocie                               

I.  Informacje o wnioskodawcy  

 

1) pełna nazwa  

 

 

 

2) forma prawna  

 

 

 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze 

………………………………………………………………………………………………….. 

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

5)  NIP        REGON 
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6) dokładny adres:  

Miejscowość: 

 

nr kodu, miejscowość                                                                   ulica i numer domu 

 

 

                                       powiat                                                                      

gmina 

 

 

 

województwo 

 

 tel.                                                                                  faks 

 

 

 

e-mail                                                                             strona www 

 

 

 

7) nazwa banku 

 

numer rachunku  
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8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do złożenia  wniosku  i  podpisywania umowy  

oraz składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku. 

imię i nazwisko             funkcja 

 

 

 

  

 

 

II. Informacje o zabytku   

1. Dane o zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

 Miejscowość 

……………………………………………………………………………..……… 

Województwo ………………………………………………………………………………..  

Powiat ………………………………………………………………………………………….. 

Gmina ………………………………………………………………………………………..… 

Dokładny adres zabytku 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Określenie zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków 

…………………………….......................................................................................................... 

Obiekt został wpisany w księdze rejestru pod 

numerem………………………………………………………………………………………… 

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW 

nr……………………………………………………………………………………………….. 

w Sądzie Rejonowym w 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem 

wysokości poniesionych nakładów bez względu na źródła finansowania: 

L.p. zakres 

przeprowadzonych 

prac 

poniesione nakłady uzyskane środki (wysokość, źródło i 

wskazanie prac na które zostały 

przeznaczone 

    

    

    

    

 

III. Zakres zadania i jego charakterystyka    

2. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych  

przy zabytku: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Kalkulacja przewidywanych prac i robót budowlanych   

1. Całkowity koszt zadania       ……………………………………zł.

                

w tym wnioskowana wielkość dotacji         ……………………………………zł. 

             

w tym wielkość środków własnych               …………………………………..zł.                                                   
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 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:  

 

Lp. 

 

 

 

Rodzaj kosztów 

 

 

Koszt całkowity 

(w zł) 

 

w tym 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

W tym ze środków 

własnych 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

OGÓŁEM  

 

 

 

  

 

3. Kosztorys ze względu na źródło finansowania  

Źródło finansowania 

 

zł 

 

% 

 

  

Wnioskowana kwota dotacji 

 

 

 

 

 

  

Środki własne     

Środki publiczne (podać nazwę organu)  

 

  

Sponsorzy    

Inne źródła    

 

Ogółem 

 

 

 

100% 
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V. Inne informacje ważne zdaniem wnioskodawcy dla wykazania celowości zadania: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam(-my), że: 

 

1)  jesteśmy płatnikiem VAT                          nie jesteśmy płatnikiem VAT 

 

2) wszystkie podane we wniosku  informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 

 

     ……..………………………………………………………… 

    (podpis osoby lub osób  uprawnionych do składania oświadczeń woli) 

 

 

Wymagane załączniki oryginały do wglądu  

l.p. Treść załącznika 

 

ilość 

załączników  

1  Aktualny wypis z właściwego rejestru wskazujący podstawę 

działalności ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do 

złożenia wniosku i podpisania umowy  

 

2 Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków  

3  Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu 

prawnego do zabytku  

 

4 Kosztorys inwestorski prac   

5  Pozwolenie na budowę (o ile  wymaga  tego charakter 

prowadzonych prac)  

 

6 Zakres  przewidywanych  prac przy zabytku zatwierdzony przez 

konserwatora zabytków 
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